Strešné panely LAMBDA®

Strešné panely

L

AMBDA®

Modernizovaný strešný panel LAMBDA® charakterizujú v porovnaní s doteraz vyrábanou verziou viaceré dôležité zlepšenia. Vyrába sa v troch
základných variantoch (LAMBDA® L38, LAMBDA® L32 a LAMBDA® L25). Produkovaný panel vykazuje neobyčajnú flexibilitu pri tvorení vzhľadu krytiny.
Jednoduchá a univerzálna forma so širokými možnosťami individuálneho prispôsobenia parametrov ako výška drážky, celková šírka a šírka prekrytia
či dodatočné pozdĺžne prelisy. Bohaté štýlové možnosti strechy môžu v závislosti od typu objektu a použitého materiálu zdôrazniť tradičný charakter
alebo moderný vzhľad.

Široké možnosti prispôsobenia parametrov produktu
umožňujú zvoliť ľubovoľný vzor panelu k strešnej konštrukcii
a charakteru stavby.

Použitie zaklapovacej drážky umožňuje rýchlu a pevnú
montáž. Konštrukcia lamiel ukrýva upevňovacie prvky, ktoré
nie sú viditeľné, čo pozitívne ovplyvňuje estetiku krytiny.
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Ponúkame tri základné typy strešných panelov LAMBDA®: L38, L25 a L32.

Strešné panely LAMBDA® L38
Technické parametre [v mm]

Dostupné prelisy (výška 1 mm):
Trapézový prelis šír. 58 mm
Trapézový prelis šír. 25 mm
Zaoblený prelis

Efektívna šírka 283

Výška drážky

Dostupné prelisy (výška 1 mm):
Trapézový prelis šír. 58 mm
Dvojitý trapézový prelis šír. 25 mm
Dvojitý zaoblený prelis

38

Efektívna šírka

490

283

Celková šírka

~522

~314

Hrúbka plechu
Dĺžka tabule

0,5 - 0,7

Efektívna šírka 490

max 7 000

Strešné panely LAMBDA® L25
Technické parametre [v mm]

Dostupné prelisy (výška 1 mm):
Trapézový prelis šír. 58 mm
Trapézový prelis šír. 25 mm
Zaoblený prelis

Efektívna šírka 205

Efektívna šírka 306

Výška drážky
Efektívna šírka

515

Celková šírka

~547

Hrúbka plechu
Dĺžka tabule

Dostupné prelisy (výška 1 mm):
Trapézový prelis šír. 58 mm

25
306

205

~337

~236

Dvojitý trapézový prelis šír. 25 mm
Dvojitý zaoblený prelis

0,5 - 0,7
max 7 000

Efektívna šírka 515

Strešný panel LAMBDA® L32
Technické parametre [v mm]

Efektívna šírka

476

Celková šírka

~513

Hrúbka plechu

0,5 - 0,6

Výška drážky

32

Dĺžka tabule

max 10 000

27

Efektívna šírka 476
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Strešné panely LAMBDA®

L38
Vlastnosti produktu:
•
dve verzie šírky
•
štandardná výbava so zahnutím lamely k štartovacej lište
•
možnosť aplikácie tlmiaceho povlaku Soundcontrol®
•
dostupné povrchové úpravy: Granite® storm, HPS200® Ultra

38

Efektívna šírka
LWZ.38.490: 490 mm
LWZ.38.283: 283 mm

Strešné panely LAMBDA® L38 sú vybavené zahnutím
stredového segmentu lamely k štartovacej lište. Toto
riešenie zvyšuje bezpečnosť a rýchlosť montáže a pozitívne
vplýva na estetiku strechy (zrezaná hrana nie je viditeľná).

LAMBDA® L38: dostupné varianty profilu – uvedené kódy sú pri objednávke povinné

Efektívna šírka 490 mm

Efektívna šírka 490 mm

Verzia bez prelisov

Verzia s dvojitým zaobleným prelisom

LWZ38.490P [možnosť: Soundcontrol®]

LWZ38.490R [možnosť: Soundcontrol®]
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Efektívna šírka 490 mm

Efektívna šírka 490 mm

Verzia s dvojitým trapézovým prelisom šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 58 mm

LWZ38.490T25 [možnosť: Soundcontrol®]

LWZ38.490T58 [možnosť: Soundcontrol®]

Efektívna šírka 283 mm

Efektívna šírka 283 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelisom

LWZ38.283P [možnosť: Soundcontrol®]

LWZ38.283R [možnosť: Soundcontrol®]

Efektívna šírka 283 mm

Efektívna šírka 283 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 58 mm

LWZ38.283T25 [možnosť: Soundcontrol®]

LWZ38.283T58 [možnosť: Soundcontrol®]
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Strešné panely LAMBDA®

L25
Vlastnosti produktu:
•
Tri verzie šírky
•
Možnosť skrátenia zaklapovacej drážky kvôli zahnutiu lamely
k štartovacej lište
•
dostupnosť vo všetkých ponúkaných povrchových úpravách

25

Efektívna šírka
L.25.510: 515 mm
L.25.300: 306 mm
L.25.205: 205 mm

Zaklapovacie drážky panelov LAMBDA® L25 môžu byť
skrátené kvôli zahnutiu lamely k štartovacej lište.

LAMBDA® L25: dostupné varianty profilu – uvedené kódy sú pri objednávke povinné

Efektívna šírka 515 mm

Efektívna šírka 515 mm

Verzia bez prelisov

Verzia s dvojitým zaobleným prelisom

L25.515P
LW25.515P - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

L25.515R
LW25.515R - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

Efektívna šírka 515 mm

Efektívna šírka 515 mm

Verzia s dvojitým trapézovým prelisom šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 58 mm

L25.515T25
LW25.515T25 - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

L25.515T58
LW25.515T58 - opcja : vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište
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Efektívna šírka 306 mm

Efektívna šírka 306 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelisom

L25.306P
LW25.306P - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

L25.306R
LW25.306R -možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

Efektívna šírka 306 mm

Efektívna šírka 306 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír. 58 mm

L25.306T25
LW25.306T25 - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

L25.306T58
LW25.306T58 - možnosť: vyrezanie kvôli zahnutiu
lamely k štartovacej lište

Efektívna šírka 205 mm

Efektívna šírka 205 mm

Efektívna šírka 205 mm

Efektívna šírka 205 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelisom

Verzia s trapézovým prelisom šír.
25 mm

Verzia s trapézovým prelisom šír.
58 mm

L25.205P

L25.205R
LW25.205R - možnosť: vyrezanie kvôli

L25.205T25
LW25.205T25 - možnosť: vyrezanie

L25.205T58
LW25.205T58 - možnosť: vyrezanie

LW25.205P - možnosť: vyrezanie kvôli
zahnutiu lamely k štartovacej lište

zahnutiu lamely k štartovacej lište
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kvôli zahnutiu lamely k štartovacej lište

kvôli zahnutiu lamely k štartovacej lište
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Strešný panel LAMBDA®

L32
Vlastnosti produktu:
•
dvojitý trapézový prelis (šír. 27 mm, výš. 2 mm)
•
maximálna dĺžka: 10 000 mm
•
vysoká pevnosť profilu
•
dostupnosť vo všetkých ponúkaných povrchových úpravách
povinný kód pri objednávke: L32.476

27
32

Efektívna šírka 476

Strešné panely LAMBDA® - zhrnutie
Kód

Výška
drážky

efektívna
šírka

celková
šírka

Prelisy

zahnutie k štartovacej lište

tlmiaca
vrstva Soundcontrol®

Hrúbka
plechu

Max. dĺžka
tabule

LWZ38.490P

38 mm

490 mm

~522 mm

bez prelisov

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.490R

38 mm

490 mm

~522 mm

dvojitý zaoblený

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.490T25

38 mm

490 mm

~522 mm

dvojitý trapézový šír. 25 mm

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.490T58

38 mm

490 mm

~522 mm

jednoduchý trapézový šír. 58 mm

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.283P

38 mm

283 mm

~314 mm

bez prelisov

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.283R

38 mm

283 mm

~314 mm

jednoduchý zaoblený

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.283T25

38 mm

283 mm

~314 mm

jednoduchý trapézový šír. 25 mm

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

LWZ38.283T58

38 mm

283 mm

~314 mm

jednoduchý trapézový šír. 58 mm

štandard: výrez a zahnutie

voliteľné

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

nevzťahuje sa

L[W]25.515P

25 mm

515 mm

~547 mm

bez prelisov

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.515R

25 mm

515 mm

~547 mm

dvojitý zaoblený

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.515T25

25 mm

515 mm

~547 mm

dvojitý trapézový šír. 25 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.515T58

25 mm

515 mm

~547 mm

jednoduchý trapézový šír. 58 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.306P

25 mm

306 mm

~337 mm

bez prelisov

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.306R

25 mm

306 mm

~337 mm

jednoduchý zaoblený

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.306T25

25 mm

306 mm

~337 mm

jednoduchý trapézový šír. 25 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.306T58

25 mm

306 mm

~337 mm

jednoduchý trapézový šír. 58 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.205P

25 mm

205 mm

~236 mm

bez prelisov

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.205R

25 mm

205 mm

~236 mm

jednoduchý zaoblený

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.205T25

25 mm

205 mm

~236 mm

jednoduchý trapézový šír. 25 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L[W]25.205T58

25 mm

205 mm

~236 mm

jednoduchý trapézový šír. 58 mm

voliteľné: výrez kvôli zahnutiu nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,7 [mm]

7 000 mm

L32.476

32 mm

476 mm

513 mm

dvojitý trapézový šír. 27 mm

nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

0,5-0,6 [mm]

10 000 mm
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K

lampiarske výrobky

ZÁVETERNÁ LIŠTA I

ODKVAPOVÝ PLECH I

TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

OPLECHOVANIE STENY I

ODKVAPOVÝ PLECH II

ÚŽĽABIE

PARAPET

PODPERA NA HREBENÁČE

ODKVAPOVÉ LEMOVANIE

SPOJKA PANELOV – použitie len pri
verzii bez prelisov [P]
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Na individuálnu objednávku navyše dodávame aj atypické odtiene a vrstvy mimo uvedenej vzorkovnice.

Metalické

Trieda STANDARD

F

arebné odtiene

Pozink

POLYESTER STANDARD
RAL 1002

RAL 1021

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5008

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6020

RAL 7024

RAL 7035

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8023

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

TK 28

TK 31

TK 32

TK 33

TK 750

RAL 6029

Trieda PLUS

Metalické
ALUZINC

MAT 35 STANDARD
TK 11

TK 23

TK 27

Trieda PREMIUM

PLADUR® EcoProtect®
TKep 11

TKep 23

ICECRYSTAL® EcoProtect®

TKep 28

TKep 32

TKep 33

PUR 31

ICep 28

ICep 32

ICep 33

ICep 750

COLORCOAT HPS200 Ultra®

GRANITE® Storm 50
PUR 28

TKep 750

PUR 33

Burano
[HPS 28]

PUR 750

Vandyke
brown
[HPS32]

Black
[HPS 33]

Terracotta
[HPS 750]

Technológia potlače neumožňuje dosiahnuť presné farby povlaku, preto sú zobrazené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných.

V

lastnosti vrstiev

Povrchové vrstvy
Kód

Trieda STANDARD

Označenia vrstiev

Trieda PREMIUM

RAL

AZ

TK

TKep

ICep

PUR

HPS

200 g/m2
275 g/m2

25 µm

185 g/
m2

35 µm

35 µm

35 µm

50 µm

200 µm

Korózia
(odolnosť)

+

+

+++

++

+++

+++

+++

+++

UV žiarenie
(odolnosť

neuvádza
sa

+

neuvádza
sa

+

++

++

+++

+++

Poškriabanie
(odolnosť)

+++

+

+++

++

++

++

+++

+++

Pružnosť

+++

+

++

++

++

++

++

+++

nevzťahuje sa

10

25

10

15

20

30

do 40

Hrúbka vrstvy

Záručná doba (roky)

ZN

Trieda PLUS
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ZN
AZ
RAL
TK
PUR
TKep
ICep
HPS

-

pozinkovaný plech
Aluzinek
POLYESTER Standard
MAT 35 Standard
Granite® Storm
PLADUR®
ICE CRYSTAL® EcoProtect®
HPS200® Ultra

[N]- Plechy s povlakmi PLADUR® EcoProtect®, ICE CRYSTAL®
EcoProtect® a HPS200® Ultra nevyžadujú zabezpečenie lakom
rezaných hrán.
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M

ontážne pokyny

1. Vzhľadom na konštrukciu strešných panelov môže dochádzať k efektu tzv. „vlnenia” plechu na krytine. Pri tomto type produktov ide o
prirodzený jav. Takýto efekt je možné obmedziť použitím štruktúrovanej deliacej vrstvy na plnej konštrukcii.
Verzie, ktoré majú dodatočné prelisy sú odolnejšie voči „zvlneniu”.
2. Okraj strešných panelov LAMBDA® L38 je štandardne vybavený zahnutím k štartovacej lište. V prípade panelov L25 a L 32 môže tento ohyb
vyhotoviť klampiar pri montáži krytiny (navyše môžu byť zámky panelov LAMBDA® L25 dodatočne zrezané s cieľom zjednodušiť zhotovenie
zahnutia osobe, ktoré bude realizovať montáž krytiny).
Toto zahnutie slúži na upevnenie lamely k štartovacej lište alebo inému prvku – odkvapovému lemovaniu. Uvedená technika zrýchľuje
montáž a robí ju bezpečnejšou. Ďalšou výhodou je zvýšenie estetiky krytiny (neviditeľná zrezaná hrana).
3. Na montáž strešných panelov LAMBDA® sa používajú montážne skrutky „L” 4,2 x 30 mm pri upevňovaní profilov do drevenej konštrukcie
alebo „L”4,2 x 19 mm v prípade upevňovania do ocele.

Montážna skrutka L 4,2 x 30 mm
do dreva

Montážna skrutka L 4,2 x 19 mm
do ocele

Všeobecné pokyny:
•
•
•

pri montáži strešných panelov LAMBDA® nie je prípustné používať náradie vyvolávajúce tepelný efekt (napr. uhlová brúska)
pri chôdzi po streche buďte mimoriadne opatrný a používajte obuv s čistou a mäkkou podrážkou
poškodené miesta a poškrabaná ochranná vrstva musí byť ošetrená vhodným lakom.

BLACHPROFIL 2® Spółka z o.o.
31-216 Kraków, ul. Legnicka 5
dystrybucja@bp2.pl
tel./fax: 124 155 551
NIP: 6762431701
REGON: 121387608

Všetky číselné hodnoty a fyzikálne a chemické vlastnosti výrobkov uvedené v katalógu sú orientačné a názorné. Vyhradzujeme si právo na omyly alebo chyby
redakčného spracovania a tlače a na zmeny technických parametrov výrobkov.
Tento katalóg nie je prizvaním k predloženiu ponuky v zmysle čl. 14 bod 2 Konvencie Spojených národov o zmluvách medzinárodného predaja tovaru.
Copyright © 2013 BLACHPROFIL 2®. Všetky práva vyhradené.

centrála:
výroba:

tel./fax: +48 124 155 551
www.bp2.sk

